
 MAKE-IT 2018קייטנת  -  מדע עברי

 15-19/7/18שבוע שלישי 

 

 

 

  

 חמישי רביעי שלישי שני ראשון 

       הגעה והרשמה 8:10 – 7:45
 שיחת פתיחה שיחת פתיחה שיחת פתיחה שיחת פתיחה שיחת פתיחה  8:20 – 8:10

 עירית         ניצן    עירית          ניצן עירית         ניצן     עירית          ניצן עירית         ניצן     9:50 – 8:20

    והפסקה גדולה ארוחת בוקר 10:20 – 9:50

 עירית          ניצן עירית          ניצן    עירית          ניצן  עירית         ןניצ   11:50 – 10:20

 

 עירית          ניצן

     הפסקה קטנה 12:00 – 11:50

רת כלי נשק שונים של הכ 13:30 – 12:00
העולם העתיק, קרב 

 מקוצר

לחימה משולבת ,  קרב גדול + דגלים    כלי מצורקרב 
אסטרטגיות שילובי כלי 

 נשק שונים בקבוצה
 

קרב גדול מסכם 
קשתות + חרבות + 

 אלות וכידונים מגינים +
 

פירוט 
  הפעילויות

קשתות    - ניצן
 3ספורטיבית 

הכנת כלי מצור   – עירית
 אישיים 

 

   – ניצן
 1הכנת חרבות 

המשך  – עירית
הכנת כלי מצור כולל 

 תחרות 
 
 

אש ומצלמה   – ניצן
  מהירה
הכנת טילי   – עירית
 ספוג

 

  2הכנת חרבות    – ניצן
: 1הישרדות   – עירית

 הדלקת אש בלילה
 אבן אש

 
 
 

 הכנת חרבות  - ניצן
תחרות החרב  - 3

 2018המדהימה 
: 2הישרדות   – עירית

 אנרגיה סולארית
 



 MAKE-IT 2018קייטנת  -  מדע עברי

 

 21-26/7/18שבוע רביעי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חמישי רביעי שלישי שני ראשון 

       הגעה והרשמה 8:10 – 7:45
 שיחת פתיחה שיחת פתיחה שיחת פתיחה שיחת פתיחה שיחת פתיחה  8:20 – 8:10

 2 ריתעי     1 ניצן    1 ריתעי     2 ניצן 2 ריתעי     1 ניצן   1 ריתעי     2 ניצן 2 עירית        1 ניצן    9:50 – 8:20

    והפסקה גדולה ארוחת בוקר 10:20 – 9:50

 2 ריתעי     1 ניצן 1 ריתעי     2 ניצן 2 ריתעי     1 ניצן 1 ריתעי     2 ניצן 11:50 – 10:20

 

 1 ריתעי     2 ניצן

     הפסקה קטנה 12:00 – 11:50

הרצאת לחץ  קרב הקומות והזאב 13:30 – 12:00
 באודיטוריום

קרב גדול וסיום  קרב גדול אימוני לחימה בצוות
 הקייטנה

פירוט 
  הפעילויות

קשתות    - ניצן
 4ספורטיבית 

הכנת משגרי   – עירית
 חיבור ותכנון –גומיות 

 

טילי מים   – ניצן
 בלחץ גבוה

הכנת   – עירית
שיוף  –משגרי גומיות 

  ועיצוב
 

סיום הכנת   – ניצן
 הטילים ושיגור, תחרות 

הכנת משגרי    – עירית
 צביעה –גומיות 

 

מיקרוסקופ של    – ניצן
 זמן 

 או טילים כימיים 
הכנת משגרי    – עירית

  הדק –גומיות 
 
 

 גלידת חנקן נוזלי  - ניצן
הכנת משגרי    – עירית

 קליעה –גומיות 
 


